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Resumo: No governo de Maurício de Nassau (1637-1644), com a construção do
Palácio de Friburgo, entre 1639 e 1642, foi criado um verdadeiro jardim zoobotânico, mantido até 1645. Para o jardim botânico são citadas espécies vegetais,
entre árvores e arbustos, com predomínio de exóticas introduzidas, sendo 20
possivelmente identificáveis, além de referências gerais a grupos. Para o zoológico
são citadas 28 espécies animais, sendo 12 aves, um réptil e 15 mamíferos, entre
espécies nativas e exóticas. O horto parece ter sido orientado pela funcionalidade,
pela necessidade de produzir plantas úteis, alimentos nutritivos e de qualidade,
incorporando e valorizando as espécies que já tinham sido consagradas pelas populações locais, ao mesmo tempo em que se tentava reencontrar aqui algumas das
referências alimentares da Europa. Apesar da sua efêmera existência, é plenamente
possível que o horto zoo-botânico do Palácio de Friburgo seja considerado como
o primeiro em moldes europeus da América. Além do zoológico e do jardim,
vislumbra-se a existência de um espaço considerado como um Museu de História
Natural associado ao palácio, que se constitui num fato relevante para a história da
zoologia da região.
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Animals and plants in the zoo-botanical garden of the Friburgo palace built
by Maurice of Nassau in Recife (1639-1645)
Abstract: During the government of Maurice of Nassau (1637-1644) with the
construction of the Palace of Vrijburg between 1639 and 1642, a real zoobotanical garden was built and maintained until 1645. The botanical garden was
said to contain many species including trees and shrubs, 20 of them possibly identified, and general references to groups. For the zoo the sources cite 28 species: 12
birds, a reptile and 15 mammals, including native and exotic species. The design of
the botanical garden seems to have been driven by functionality, the need to produce useful plants and nutritious food, incorporating and improving species that
had been adopted by the local population, and at the same time trying to find in
Brazil some of the typical foods used in Europe. Despite its ephemeral existence,
the zoo-botanical garden of the Palace of Vrijburg might possibly be regarded as
the first one in America following the European model. By examining the historical literature about the zoo and garden, we also discuss the existence of an area
regarded as a museum of natural history associated with the house of Nassau,
which constitutes a relevant fact in the history of zoology of that region.
Key-words: Natural History; zoo; botanical garden; Dutch Brazil

1 INTRODUÇÃO
No período de ocupação holandesa no Nordeste (1630-1654), durante
o governo de Maurício de Nassau (1637-1644), o Recife teve diversas manifestações científicas, entre as quais, o primeiro horto zoo-botânico (em
moldes europeus) das Américas.
De acordo com José Antonio Gonsalves de Mello (1978, p. 112) Nassau adquiriu com seus próprios recursos o terreno na Ilha de Antonio Vaz
(hoje Praça da República, no bairro de Santo Antônio, ver figura 1) no ano
de 1639, iniciando a construção do palácio e do horto, sendo as obras concluídas em julho de 1642.
No local também foi instalado um “gabinete de curiosidades” conforme o historiador holandês Caspar Barlaeus (1584-1648)1. Tais gabinetes
são considerados antecessores dos museus de História Natural.
1 Escreve Barlaeus que “nesta ilha de Antônio Vaz existia não só o palácio, mas também o
Museu do Conde, para o qual traziam as naus vindas da Índia oriental ou da ocidental, da
África e de outras regiões, animais exóticos, plantas, alfaias dos bárbaros, trajes e armas,
para espetáculo mais deleitoso e raro proporcionado ao Conde” (Barlaeus [1647], 1980, p.
28).
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Fig. 1. Localização aproximada do horto do Palácio de Friburgo na atual Praça da
República, em Recife. Fonte: Menezes, 1988, p. 57.

O horto teve uma existência efêmera e só durou até 1645, quando foi
destruído completamente pelos próprios holandeses por razões de segurança (Costa, 1952, p. 150-157). Já o palácio, depois chamado de “Palácio
das Torres”, foi usado pelos governadores coloniais e durou até os fins do
século XVIII quando foi demolido entre 1774 e 17872.
Escreve Pereira da Costa que “rompendo a revolta restauradora em 1645, deliberou o
supremo conselho, depois do combate de Casa Forte, destruir os jardins, os pomares e as
obras exteriores do palácio, bem como torná-lo um ponto militar fortificado; e destarte
montaram-se peças de artilharia em seus pavilhões e derrubaram-se todas as árvores, que
foram aproveitadas na construção das paliçadas, abatizes e até mesmo para lenha! E assim
desapareceu o belo jardim botânico aí formado com tanto esmero e trabalho por Nassau,
cujas árvores, não poucas, foram trazidas a custo, não só dos sertões, como das capitanias
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A instalação do horto não obedeceu ao projeto original do arquiteto Pieter Post (1608-1669) (Costa, 1952; Gesteira, 2004). Segundo testemunho
ocular do frei Manoel Calado do Salvador (1584-1654), o horto comportava um grande número de animais de espécies nativas e exóticas (Calado
[1648], 1985), não previstas no projeto original, como pode ser visto em
Barlaeus ([1647], 1980).
Mesmo de existência efêmera, o horto teve uma importância fundamental na formulação das principais observações e descrições biológicas de
Georg Marcgrave (1610-c.1640) (Almeida, 2007). O horto assumiu um
papel importante no sentido de permitir a observação minuciosa das espécies de plantas e animais tornando-se um local de coleta de informações
que, posteriormente, seriam incorporados às coleções científicas na Europa
(Gesteira, 2004).
Nos textos de Guilherme Piso (1611-1678) e de Marcgrave, encontramse descrições de experimentos e dissecações de animais. Assim, o horto,
seguindo o modelo do Anfiteatro de Anatomia e do Horto Botânico de
Leiden, foi palco dessas experiências (Gesteira, 2004).
É objetivo do presente trabalho revisar os aspectos históricos do horto
e discutir a identificação das plantas e animais citados pela literatura histórica do período.

2 AS PLANTAS E OS ANIMAIS DO HORTO
Refletindo tendência da época, o horto apresentava traçado rigorosamente geométrico (ver figura 1), com plantas em espaçamento regular,
integrando diferentes ambientes com finalidades utilitárias e paisagísticas.
Procurou-se conciliar as funções estéticas e recreativas de um jardim palaciano com as necessidades mais concretas dos novos conquistadores, em
um cenário que representava a concretização do sonho da conquista (Mello, 1999).
Mais do que seguir o traçado paisagístico dos jardins renascentistas, foi
levado em consideração o potencial de uso das espécies vegetais, exóticas e
nativas. Seguindo rígido geometrismo, não foram usadas composições com
misturas de diferentes espécies, mas conjuntos monoespecíficos, com ritmo uniforme, buscando a harmonia na sucessão espacial desses conjuntos.
vizinhas e até mesmo de outras colônias e da própria África!” (Pereira da Costa, 1952, p.
150-157).
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Pouco se sabe da real implantação e da manutenção desse jardim, mas seu
projeto é a primeira iniciativa documentada do paisagismo tropical nas
Américas.
A diversidade de plantas do horto encontra-se caracterizada por Barlaeus em sua obra de 1647:
Depois do coqueiral, havia um lugar destinado a 252 laranjeiras, além de
600, que, reunidas graciosamente umas às outras, serviam de cerca e deliciavam os sentidos com a cor, o sabor e o perfume dos frutos. Havia 58 pés
de limões grandes, 80 de limões doces, 80 romanzeiras e 66 figueiras. Além
destas, viam-se árvores desconhecidas em nossa terra: 224 mamoeiros, jenipapeiros, mangabeiras, 225 cabaceiras, cajueiros, uvaieiras, 226 palmeiras,
pitangueiras, 227 romeiras, araticuns, jamacurus, 228 pacobeiras ou bananeiras. Viam-se ainda tamarindeiros, castanheiros, tamareiras ou cariotas,
vinhas carregadas de três em três meses, ervas, arbustos, legumes, e plantas
rasteiras, ornamentais e medicinais. É tal a natureza das ditas árvores que,
durante o ano inteiro, ostentam flores, frutos maduros junto com os verdes, como se uma só e mesma árvore estivesse vivendo, em várias de suas
partes, a puerícia, a adolescência e a virilidade, ao mesmo tempo herbescente, adolescente e adulta. (Barlaeus [1647], 1980, p. 178-180)

Os coqueiros, transplantados adultos, eram reconhecidos pelo valor de
seus frutos e constituíam os elementos mais marcantes do horto, formando
renques que circundavam todo palácio, reconhecidos à distância, configurando a paisagem daquela parte da planície como se pode ver na gravura
Friburgum, de Frans Post.
Em sua obra publicada em 1647, Barlaeus faz a seguinte descrição da
instalação dos coqueiros no horto:
Surgiam, em lindos renques, 700 coqueiros, estes mais altos, aqueles mais
baixos, elevando uns o caule a 50 pés, outros a 40, outros a 30, antes de atingirem a separação das palmas. Sendo opinião geral que não se poderiam
eles transplantar, mandou o Conde buscá-los a distancia de três ou quatro
milhas, em carros de quatro rodas, desarraigando-se com jeito e transportando-os para a ilha, em pontões lançados através dos rios. Acolheu a terra
amiga as mudas, transplantadas não só com trabalho, mas também com
engenho, e tal fecundidade comunicou àquelas árvores anosas, que, contra
a expectativa de todos, logo no primeiro ano do transplante, elas, em maravilhosa avidez de produzir, deram frutos copiosíssimos. Já eram setuagenárias e octogenárias e por isso diminuíram a fé do antigo provérbio: “árvores velhas não são de mudar”. Foi cousa extraordinária ter cada uma delas dado frutos que valiam oito rixdales. (Barlaeus [1647], 1980, p. 175-176)
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O próprio Marcgrave escreveu:
Vi todavia ser transplantado uns grandes, isto é de vinte quatro ou mais
anos com bom resultado, no ano de 1640, em Maurícia, sendo empregado
neste trabalho cerca de 300 homens. (Margrave [1648], 1942, p. 457)

Segundo Wadt (1997) e Siqueira, Aragão e Tupinambá (2002), o coqueiro (Cocos nucifera L., Arecaceae), variedade gigante, foi introduzido na Bahia,
em 1553, originário de Cabo Verde, com origem remota na Índia ou Sri
Lanka. Lorenzi et al. (1996), citam a espécie como de origem brasileira mas
não esclarecem os fundamentos de tal afirmação. A opinião mais aceita, no
entanto, baseada em relatos históricos, é não existirem coqueiros no Brasil
na época da chegada dos portugueses.
Mello (1999) estimou, a partir da informação na obra de Barlaeus, que a
introdução dessa palmeira no Brasil se deu por volta de 1560-1570, relatando sua presença em pomares de jesuítas em Salvador, Ilhéus e Porto
Seguro, logo após essa época. Esse mesmo autor notou que a presença do
coqueiro na iconografia holandesa da época é rara; é possível se confirmar
essa constatação, embora se possam identificar várias representações dessa
palmeira em pinturas e desenhos de Frans Post. No quadro Cidade Maurícia
e Recife (óleo sobre tela de Frans Post) vê-se, ao lado de coqueiros adultos,
duas fileiras de mudas recém plantadas para formação de uma alameda em
frente a construções e próximo a um mercado a céu aberto, o que retrata a
importância dada pelos holandeses à disseminação da cultura do coqueiro,
atualmente elemento mais característico das paisagens litorâneas do Nordeste brasileiro.
Além da presença dos coqueiros, chamavam atenção os laranjais, formando sebes “deliciando os sentidos com a cor, o sabor e o perfume dos
frutos”, assim como os pés de “limões grandes e limões doces”, prováveis
limão siciliano e lima doce, Citrus limon L. Burm. f. e C. limettioides Tanaka,
respectivamente, conforme nomenclatura botânica adotada pela Embrapa
(Embrapa, Mandioca e Fruticultura). O gênero Citrus (família Rutaceae)
tem origem no sudeste asiático e há registros da introdução da laranja (Citrus cinensis (L.) Osbeck) no Brasil já no século XVI, pelos colonizadores
portugueses.
A valorização das espécies de Citrus refletia o conhecimento sobre o efeito das suas frutas na cura do escorbuto, doença frequente entre os navegadores. Segundo Hutter (2005), embora não se conhecesse, no século
XVII, a causa desse mal (falta de vitamina C), o consumo de limões e laranjas era amplamente adotado no tratamento da doença, atribuindo-se a
24

cura às propriedades “refrescantes” dessas frutas. O tratamento se dava
exclusivamente em terra, com o consumo de laranjas e limões, cuja indicação pela medicina como terapia efetiva só veio ser conhecida no século
XVIII. Logo, o horto era um jardim de navegadores experimentados e
uma de suas finalidades era restaurar a saúde dos tripulantes dos navios da
Companhia das Índias Ocidentais.
Outras fruteiras foram introduzidas pelo valor alimentício e tradição de
cultivo na Europa ou em outras possessões: romanzeiras (Punica granatum
L., Punicaceae), figueiras (Ficus carica L., Moraceae), tamarindeiros (Tamarindus indica L., Fabaceae), tamareiras (Phoenix dactylifera L., Arecaceae) e
castanheiros (talvez Castanea sativa Mill., da família Fagaceae), castanheiroeuropeu ou, como conhecida no Brasil, castanha-portuguesa; ou Aesculus
hippocastanum L., Hippocastanaceae, castanheiro-da-Índia, cultivado também nos Países Baixos), além das vinhas (Vitis sp, da família Vitaceae).
Dessas, apenas o T. indica foi descrito por Piso e Marcgrave como existente
no Nordeste brasileiro, denominado pelos portugueses de “tâmara azeda”,
graças as suas aplicações medicinais (Pickel, 2008).
Havia no horto um plantio de bananeiras, certamente voltadas à alimentação dos moradores do palácio. Apesar de ser mencionada em Barlaeus entre as “árvores desconhecidas”, a bananeira (Musa sp), na verdade
uma erva da família Musaceae, tem o sudeste asiático como centro de origem (Indonésia, Malásia e Cingapura) e no século XVII já era certamente
conhecida dos europeus. O cultivo da banana (ou pacoba) era tão comum
na região que Piso observou: “essas frutas são conhecidas de todos e são
tão comuns que não há horta no Brasil que não se encontrem a cada passo” (Pickel, 2008).
O fato de o horto não abrigar exemplares de mangueira (Mangifera indica
L. (Anacardiaceae), fruteira de origem indiana e na época já largamente
cultivada na Ásia e na África, pode significar que essa espécie ainda não
houvesse sido introduzida em Pernambuco. A espécie também não consta
entre as descritas por Piso e Marcgrave (Pickel, 2008), embora os naturalistas tenham descrito várias espécies introduzidas como tamarindeiro, goiabeira e coqueiros. Apesar de vários artigos de divulgação científica informarem que a introdução da mangueira, trazida pelos portugueses de Goa,
na costa africana, se deu no século XVI (Santos et al., 2008), é possível que
sua chegada em Pernambuco tenha se dado apenas no século XVIII.
Um dos aspectos mais interessantes em relação às plantas existentes no
horto diz respeitos às “desconhecidas em nossa terra” (Barlaeus [1647],
1980). As fruteiras eram predominantes: mamoeiros (Carica papaya L., CariFilosofia e História da Biologia, v. 6, n. 1, p. 19-35, 2011.
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caceae), cujo centro de origem aceito é o Noroeste da América do Sul e a
ocorrência espontânea em Pernambuco, antes da chegada dos portugueses,
não é confirmada; jenipapeiros (Genipa americana L., Rubiaceae), com ocorrência natural principalmente na Mata Atlântica brasileira; mangabeiras
(Hancornia speciosa Gomes, Apocynaceae), encontrada nas áreas de cerrado e
nos tabuleiros costeiros, frequente nas restingas pernambucanas; cajueiros
(Anacardium occidentale L., Anacardiacae), nativa das regiões litorâneas do
Nordeste brasileiro; e da família Myrtaceae, pitangueiras (Eugenia uniflora
L.), encontrada na Mata Atlântica e uvaieiras (Eugenia uvalha Camb.), também chamada ubaia, ocorrendo na Mata Atlântica, no Agreste e em locais
mais úmidos do semi-árido.
Todas essas espécies citadas mereceram detalhadas descrições de Piso e
Marcgrave, que destacaram o valor dos frutos e de muitas propriedades
fitoterápicas. Marcgrave destacou as frutas “célebres” da pitangueira, usadas em sobremesas e Piso comentou sobre a mangaba: “a suavidade desta
fruta seduz à gula de tal forma que não sei se a América produz fruta mais
formosa e mais saborosa” (Piso [1658], 1957, p. 321).
Além dessas frutas muito apreciadas pelas populações locais na época
da implantação do horto, há o registro da presença de araticuns (Annonaceae cuja espécie é difícil precisar, pois existem várias com frutos comestíveis denominadas como tal, principalmente do gênero Annona ou Duguetia)
e de palmeiras, denominação que abrange toda família Arecaceae, com
grande riqueza no Brasil, entre as quais algumas foram descritas por Piso e
Marcgrave como a pindoba, a carnaúba, a jussara, o tucum e o buriti (Pickel, 2008).
Ao observar a presença de jamacarus, provavelmente o cronista referese a Cereus jamacaru DC. ou a C. fernambucensis Lem., espécies assemelhadas
cuja diferenciação, segundo Pickel (2008) não estava clara nas descrições
de Piso e Marcgrave. O mandacaru é cactácea típica do semi-árido nordestino, mas também encontrada nas áreas de restinga, principalmente o C.
fernambucensis, por vezes referido como mandacaru-da-praia. Pode ter sido
usado pelas suas características invulgares, mas o mais provável é ter se
buscado aproveitar o valor alimentar e medicinal de seus frutos, destacados
nas anotações de Piso e Marcgrave.
A “cabaceira”, citada como uma das espécies de árvores do horto devia
ser Crescentia cujete L., também conhecida como “coité”, árvore nativa da
família Bignoniaceae cujos frutos serviam como cabaça para guardar e
transportar água e com efeito ornamental. Essa espécie mereceu uma descrição detalhada de Margrave ([1648], 1942).
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Na obra de Barlaeus ([1647], 1980) encontra-se registro da presença de
“romaneiras” entre as “árvores desconhecidas”, embora hoje só se possa
associar esse termo à “romanzeira”, já citada. Pode ter sido um equívoco
do autor ou talvez ele se referisse a alguma fruteira nativa que, por apresentar alguma semelhança com a romã, mereceu esse nome assemelhado.
Não há referências a plantios de espécies nativas silvestres ou de não
fruteiras (a exceção da “cabaceira”) no horto, tendo-se empregado as espécies da flora nativa já consideradas úteis e incorporadas aos hábitos alimentares da colônia. As muitas espécies descritas pela primeira vez por Piso e
Marcgrave não foram objeto de cultivo mesmo quando tiveram destacados
usos como alimento ou remédio, talvez por dificuldade de propagação ou
talvez por não ser esse o objetivo pretendido. O horto era um local onde
se produziria frutos saborosos e nutritivos, baseado no conhecimento já
aceito e comprovado.
Na descrição do horto em Barlaeus ([1647], 1980) se observa também a
presença de outras ervas e arbustos, legumes, ornamentais e medicinais,
plantadas provavelmente nos viveiros e hortas situados próximos à senzala
do palácio. Os canteiros do palácio certamente abrigavam uma variada
gama de ervas com indicações terapêuticas, já que era um dos objetivos de
Piso recolher informações sobre usos curativos das plantas, ao que parece
realizando observações e entrevistas com indígenas e moradores antigos, e
provavelmente realizando algumas experiências.
O uso do espelho d'água, além de utilitário, representava atributo estético marcante, com um conjunto de lagos interligados por canais. O lago
maior contava com uma pequena ilha arborizada no interior da qual se
localizava outro lago, menor e com perímetro irregular, seguindo formas
naturais.
Assim, o jardim de Nassau concretizava o sonho da conquista, embelezando a planície fluvial das margens do Capibaribe e mesclando recursos
alimentares da flora nativa com as plantas introduzidas. Destacava-se pelo
elevado grau de cobertura proporcionado por muitas plantas de hábito
arbóreo e arborescente, resultando certamente na amenização climática
muito desejada pelos conquistadores e em uma paisagem onde água, plantas e animais compunham ambientes de lazer e recreação. Mas, acima de
tudo, o projeto do horto foi governado pela necessidade de produzir plantas úteis.
Em relação aos animais, segundo o testemunho ocular do Frei Manoel
Calado do Salvador em sua obra “O Valeroso Lucideno e o triunfo da
liberdade”, publicada em 1648, os animais do horto eram os seguintes:
Filosofia e História da Biologia, v. 6, n. 1, p. 19-35, 2011.
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Ali estavam todas as castas de aves e animais que pode achar e como os
moradores da terra lhe conheceram a condição e o apetite, cada um lhe trazia a ave ou animal esquisito que podia achar no sertão. Ali trazia os papagaios, as araras, os jacus, os canindés, os jabutis, os mutuns, as galinhas da
Guiné, os patos, os cisnes, os pavões, os perus e galinhas em grande número, tantas pombas que não se podia contar. Ali tinha os tigres, a onça, a suçuarana, o tamanduá, o bugio, o quati, o saguim, o apereá, as cabras do Cabo Verde, os carneiros de Angola, a cutia, a paca, a anta, o porco javali e
grande multidão de coelhos. Finalmente não havia coisa curiosa no Brasil
que ali não tivesse, porque os moradores lh’as mandavam por a boa inclinação que viam de os favorecer e assim também lhe ajudaram a fazer as suas duas casas, assim esta do jardim aonde morava como a da Boa Vista.
(Frei Calado [1648], 1985, p. 32)

O registro de Frei Calado é interessante por relatar as doações de animais feitas pelos moradores do Brasil holandês ao horto de Nassau e pelas
denominações dos animais nativos feitas do ponto de vista de um cronista
europeu que tenta compatibilizar seus nomes indígenas com as denominações européias.
Sobre a presença de animais no horto, comenta Teixeira que:
[...] salta aos olhos não haver qualquer referência concreta a alojamentos
para animais silvestres, tanto mais que a manutenção de mamíferos de
grande porte e até mesmo de um plantel significativo de aves implica em
certas exigências, pois onças não podem ser enjauladas sem maiores cuidados e tampouco gaviões se prestam a viver com galinhas. Semelhante lacuna revela-se ainda mais intrigante pela narrativa de Frei Calado conferir a
inequívoca impressão de considerável variedade de espécies ter sido acomodada lado a lado nesse cativeiro, tarefa nada desprezível tanto em termos de espaço quanto de recursos humanos e materiais. (Teixeira, 2006, p.
61)

A manutenção de papagaios, araras, canindés, jacus e mutuns, nas instalações do horto parece plausível. Essas poderiam conviver lado a lado,
separadas apenas por telas, ou habitar um mesmo viveiro sem divisões.
Sem maiores problemas, seu confinamento temporário seria possível até
mesmo junto às aves exóticas citadas por Frei Calado ([1648], 1985), por
serem domesticadas e adaptadas às minúsculas jaulas dos porões das embarcações da época. Ademais, com exceção dos pombos, essas aves domésticas, via de regra, não são muito exigentes.
Segundo Silveira (2008) a descrição do mutum Mitu mitu feita por
Marcgrave em 1648, foi tão detalhada que possibilitou sua classificação
lineana no século seguinte (Linnaeus, 1766).
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O único representante da herpetofauna brasileira é o jabuti, presente na
culinária indígena até os tempos atuais. Geochelone carbonaria não é uma espécie exigente em termos de espaço físico e dieta. Pode ser mantido solto
em qualquer terreno, ajardinado ou não, e alimentado com restos de comida.
O mesmo não pode ser dito para os mamíferos de grande porte. De fato, seria possível alojar tamanha diversidade de animais no horto? As antigas ménageries da Europa não teriam grandes preocupações com o espaço
físico dos animais enjaulados. Tais preocupações são relativamente recentes na história dos criatórios de animais selvagens, sejam eles particulares
ou públicos como os “jardins zoológicos” atuais. Apesar da origem das
discussões sobre direito animal terem se iniciado ainda no século XVIII,
com o filósofo e jurista inglês Jeremy Benthan (1789), uma teoria sobre o
“bem estar animal”, com repercussões sobre as práticas de manejo em
cativeiro, só veio a se desenvolver no século XX, estendendo-se, posteriormente, aos animais domésticos (Rollin, 1995).
Conforme citado, os animais vindos de diversas origens não só da África, onde os holandeses mantinham colônias, podem ter vindo de regiões
mais distantes. O tigre Panthera tigris, por exemplo, é originário do sul e
leste da Ásia. Ele não ocorre na África, e apesar disso está na relação de
Frei Calado ([1648], 1985).
Entretanto, a existência de tigres no horto deve ser problematizada.
Mesmo que Frei Calado ([1648], 1985) tenha diferenciado na sua relação os
tigres das onças, escreve Teixeira (1995, p. 179) em seus comentários sobre
as aquarelas dos “Libri Principis” que os autores dos séculos XVI e XVII
tinham uma marcada tendência em comparar os felinos sul-americanos
com o tigre (Panthera tigris).
O próprio Marcgrave, além das denominações indígenas, denominava
de “tigres” os felinos referenciados em sua obra original (Marcgravi, 1648,
p. 235). Em ocasião anterior, na qual participou de uma excursão de caça e
aprisionamento de indígenas no Ceará em 1639, o naturalista refere-se a
um jaguar como “tigre” e as suçuaranas como “leoas” (Teixeira, 2002).
Afora o tigre, que poderia ter sido trazido por barcos da frota holandesa, a onça (Panthera onca), a suçuarana (Puma concolor) e outros felídeos menores são citados, na atualidade, para várias localidades de Pernambuco,
mas com populações rarefeitas ou extinções localizadas (Cruz & Campello,
1998; Cruz et al., 2002). Os três grandes felídeos citados por Frei Calado
([1648], 1985) necessitariam de instalações adequadas. Tampouco sua alimentação se constituiria um entrave à criação desses felídeos, devido a
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baixa seletividade de sua dieta e a grande quantidade de presas potenciais
de sua cadeia alimentar, mantida e produzida no horto.
O tamanduá bandeira, Myrmecophaga tridactyla, foi classificado por Lineu
em 1758 (Linnaeus, 1766) cuja localização típica foi definida como “America meridionalis” e restrito para o Brasil, Pernambuco (Recife). Marcgrave
descreveu com precisão as características inconfundíveis desse Xenarthra
(Marcgrave [1648), 1942). Ele teve à mão, para estudo e criação, mais de
um animal, pois comparou, por exemplo, o comprimento da língua entre
diferentes espécimes. Forneceu também detalhes de seus hábitos alimentares e locomotores. E relatou: “...não é ágil, mas sim tardio na carreira, de
sorte que pode ser facilmente apanhado pelas mãos do homem” (Marcgrave [1648], 1942, p. 457). Na atualidade, apesar de ser considerado extinto
em muitas localidades, ainda resiste em alguns remanescentes da Mata
Atlântica pernambucana (Cruz et al., 2002). Na época do funcionamento
do horto o tamanduá bandeira, seguramente, era fácil tanto de ser encontrado, como de ser capturado, mas talvez não de ser mantido por muito
tempo devido à sua dieta quase exclusiva de formigas e cupins.
O bugio incluído na lista por Frei Calado ([1648], 1985) também foi
descrito por Marcgrave em seus detalhes marcantes, tanto morfológicos,
como comportamentais, como a vocalização. Marcgrave revelou ter visto
esse animal em grande quantidade nos bosques, onde emite um grande
grito que pode ser ouvido de longe (Marcgravi, 1648). Das espécies de
bugio do Nordeste do Brasil, aquela que mais facilmente seria encontrada à
época, teria sido Alouatta belzebul. Ameaçado de extinção local, apenas uma
pequena população ocorre em Pernambuco (Cruz et al., 2002).
Dentre os animais estudados por Marcgrave, certamente o quati (Nasua
nasua, Linnaeus 1766) é aquele cujas informações mais podem ajudar na
confirmação das hipóteses aqui levantadas quanto à existência do horto e
aos métodos utilizados na época para manter animais silvestres da fauna
autóctone. Quatis são onívoros que se adaptam rapidamente as alterações
antrópicas em seu habitat e na sua dieta. Uma prova da familiaridade de
Marcgrave quanto ao manejo alimentar do quati é seu comentário de que o
mesmo “gosta muito de ovos de galinha” (Marcgrave [1648], 1942. p. 468).
Os quatis vivem em grupos sociais que podem chegar a 20 indivíduos, e
quando mantidos isolados desenvolvem estereotipias (padrões repetitivos
de comportamentos anormais), incluindo a autofagia (Gompper & Decker,
1998). Em nota da edição brasileira de Marcgrave há o relato da criação e
afeição a um espécime, “conservado em lugar fechado, muito domesticado
e meu amigo [...], que começou a roer a própria cauda [...], vindo a morrer
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em conseqüência disso”. E completa relatando ter observado este mesmo
“vício” nos macacos (Marcgrave [1648], 1942). Estes aspectos comprovam
a veracidade das observações de Calado e a autenticidade das interpretações aqui feitas sobre seus relatos.
O sagüi, Callithrix jacchus, realmente se constitui ainda hoje o mais comum dentre os primatas. Capturados aqui e enviados para Europa desde o
início da colonização portuguesa, só não conseguiam se adaptar aos rigores
do inverso europeu. No mais, comiam de tudo e se reproduziam facilmente, sendo adotados, também fora do Brasil, como animais de companhia.
Apereá ou preá, Cavia aperea, um pequeno roedor da Família Caviidae,
sempre foi procurado como caça. Apesar do tamanho pequeno, sua carne
é apreciada e, nas matas secas de Pernambuco, ainda hoje faz parte do
cardápio dos vaqueiros da região. Não está ameaçado, mas como é mais
dependente das matas, não se adaptou, como os saguis, a viver nas proximidades das habitações humanas. Reproduz-se facilmente em cativeiro e é
mantido com uma dieta de raízes e tubérculos.
A cabra de Cabo Verde, Capra aegagrus, só ocorre naturalmente no oeste
da Ásia. É considerada a ancestral das cabras e bodes domésticos de todo
planeta. Do mesmo modo, o cabrito de Angola (Ovis orientalis) é parente
próximo do asiático, Ovis aries, considerado o ancestral dos carneiros domésticos atuais.
São duas as espécies de cutia da Mata Atlântica de Pernambuco: Dasyprocta aguti e D. prymnolopha. Ambas, à época, e até cerca de 50 anos atrás,
encontradas facilmente, mas só recentemente distinguidas como espécies
diferentes. Esta última, ao que tudo indica, foi a mais abundante na zona
da mata e é atualmente a mais resiliente em Pernambuco (Cruz & Campello, 1998; Cruz et al., 2002).
A paca, anteriormente descrita como Agouti paca, em recente revisão taxonômica retornou ao nome originalmente dado por Lineu (Cuniculus paca)
e, consequentemente, retornou também à família Culiculidae. Como a
maioria dos roedores, a paca apresenta alta taxa reprodutiva. Sua distribuição, no entanto, é limitada pela forte pressão de caça que sempre sofreu
devido ao excelente sabor de sua carne, como ressaltado por Marcgrave
(Marcgrave, [1648], 1942).
A anta, Tapirus terrestris, pelo seu porte volumoso, costumava ser abatida
para servir de alimento, mas sua carne era, no dizer de Marcgrave ([1648],
1942), desagradável ao paladar e forneceu provas do manejo em cativeiro,
quando ressaltou que a mesma se alimentava de capim, cana-de-açucar e
couve, entre outros itens. A presença deste animal foi marcante, pois seu
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nome foi utilizado para denominar morros, serras e outras localidades em
Pernambuco. Porém, na atualidade, ela é considerada extinta no Estado
(Cruz et al., 2002).
Porcos, por sua vez, têm a carne apreciada e são, via de regra, perseguidos e apanhados por esta razão, inclusive nos tempos atuais. A espécie
denominada por Frei Calado de porco javali corresponde ao nativo caititu,
Pecari tajacu, bastante comum à época e mantido com a mesma alimentação
fornecida aos porcos domésticos (porcos de Guiné) já totalmente domesticados a aquela altura.
Por fim, o último mamífero nativo de Pernambuco da lista de Frei Calado também tinha a carne apreciada por portugueses e holandeses e era
criado para servir de alimento. De hábito noturno, o coelho tapeti, Sylvilagus brasilienesis, é muito profícuo e tem manejo semelhante à lebre européia.
Muitos taxons zoológicos são citados de modo genérico, porém das 27
espécies de identificação provável, 17 têm parte de sua área de distribuição
geográfica original no território pernambucano.
O “gabinete do Conde” ou Museu de História Natural localizado nas
dependências do palácio foi um espaço dedicado a pesquisas empreendidas
por Marcgrave e Piso. Assim, Marcgrave ([1648], 1942) e Piso ([1658]
1957) se referem a diversas dissecações, observações e criações em cativeiro de diversos animais. Tais animais, mesmo que não fizessem parte da
exposição no zoológico, cumpriram um importante papel nas pesquisas
dos naturalistas.

3 CONCLUSÕES
No zoológico do horto são citadas por Frei Calado ([1648], 1985) 28
espécies de animais, sendo 12 aves, um réptil e 15 mamíferos, entre espécies nativas e exóticas.
Para o jardim botânico são nomeadas por Barlaeus ([1647], 1980) 21
espécies de árvores e arbustos, sendo 20 com identificações possíveis, além
de menções genéricas a grupos vegetais. O jardim parece ter sido orientado
pela funcionalidade, pela necessidade de produzir plantas úteis.
Apesar da sua efêmera existência, o horto zoo-botânico do Palácio de
Friburgo pode ser considerado como o primeiro em moldes europeus da
América, além da existência de um espaço considerado como um Museu
de História Natural associado ao palácio, que se constitui num fato relevante para a história da ciência.
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Constata-se que, pela primeira vez, os estudiosos que realizaram viagens
ao Novo Mundo mantiveram relações orgânicas com instituições científicas, como a Universidade de Leiden e o Museu Anatômico de Amsterdã
(Gesteira, 2006).
Assim, o Recife holandês, entre os anos de 1637 e 1645, foi um espaço
privilegiado para a realização de estudos sobre a natureza americana, constituindo-se num lugar de produção de conhecimento, destacando-se o
horto zoo-botânico, onde Marcgrave e Piso puderam realizar estudos sobre a natureza americana e enviar informações para as instituições científicas holandesas.
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